
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  23/09/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 17/23-09-2020    Αριθ. Απόφασης: 269/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του  2020  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και τις  εκδοθείσες
υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ
429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη
δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου,
αλλά  και  σε  πρόσωπα  που  συμμετέχουν  ή  καλούνται  από  συλλογικά  όργανα,  να
λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία
στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου», παρουσία
του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/46221/17.09.2020  έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Μιχαήλ  Σοκορέλου,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  και
κοινοποιήθηκε  νομότυπα  σε  όλους  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 43.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
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Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 44. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ

18.ΣΕΪΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ-  Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη

45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 46.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 47.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 48.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
26.ΤΣΙΚΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου,   η  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  Κοινότητας  Ρόδου  κα  Μ.Ζιώγου  και  ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Λίνδου κ. Χ.Λάμπης.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων  παρίστανται  οι  σαράντα   οκτώ  (48),  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.Κ.Πότσος  και  οι  Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Κ.Τσουρούτης, και Π.Προυσάλογλου αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και
λήψη απόφασης των εκτός Η/Δ θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν προ της Ημερήσιας
Διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Α.Πάλλας  αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για
το 2ο εκτός Η/Δ θέμα, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Δ.Καραντζιάς, Σ. Καλαθενός ,
Ι.Γιαννάς, Ι.Αφεντούλης  και Μ.Καφετζής αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης για το
2ο θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης.  Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Γ.Πόκκιας  ο  οποίος
συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτός Η/Δ θεμάτων.

Θ Ε Μ Α 26ο: Έγκριση της αρ.347/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της  ΔΕΥΑΡ  που  αφορά  στο  αίτημα  οικονομικής  ενίσχυσης  κάλυψης
λειτουργικών αναγκών ΔΕΥΑΡ.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ.Βασίλειος Μανέττας εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη
του Σώματος την υπ΄αριθ. 347/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ
(σε ορθή επανάληψη), η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Ο Γενικός  Διευθυντής,  κ.  Γ.  Υψηλάντης,  θέτει  υπόψη του Δ.Σ.  το  υπ  αριθμ.  πρωτ.
5734/17-06-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης, κας
Στ.  Χατζηαντώνη,  με  θέμα  «Αίτηση  οικονομικής  ενίσχυσης  λόγω  αδυναμίας
κάλυψης λειτουργικών αναγκών»  στο οποίο αναφέρονται  τα παρακάτω.  Το λόγο
παίρνει  ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,  κ.  Σ. Σπυρόπουλος, ο οποίος αναλύει  το θέμα και
απαντά στις ερωτήσεις που τίθενται. 

       «Αξιότιμε κύριε διευθυντά, όπως γνωρίζετε, με  την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 75
(ΦΕΚ Α΄ 75/30.03.2020), περί μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλων κατεπειγουσών διατάξεων, άρθρο 43, § 5, εδάφιο (α) ορίζεται ότι: «…Σε περιπτώσεις
αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου
2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι  Δημοτικές Επιχειρήσεις  Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α' βαθμού, με ταυτόχρονη
εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η
οικονομική ενίσχυση  των ΔΕΥΑ κατά την παρούσα,  δεν  λογίζεται  ως  επιχορήγηση.  Οι  δήμοι
δύνανται,  κατόπιν  αιτιολογημένου  αιτήματός  τους,  να  επιχορηγούνται  εκτάκτως  από  τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που
αδυνατούν  να  ανταποκριθούν  στο  αίτημα  ενίσχυσης  Στην  περίπτωση  αυτή  η  εν  λόγω
επιχορήγηση παρακρατείτε σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις
των  ΚΑΠ  του  οικείου  Δήμου  ,  αρχής  γενομένης  από  τον  μήνα  Σεπτέμβριο  2020.  Με  κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του
οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), για λόγους ομαλής
εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)…».
Ως γνωστό οι επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Χώρας και συνακόλουθα και η ΔΕΥΑ
Ρόδου, έχουν ως μοναδικά έσοδα, αυτά που προέρχονται από την έκδοση λογαριασμών και την
μετέπειτα καταβολή εκ μέρους των δημοτών.
Με δεδομένη την απαγόρευση που έχει επιβληθεί, αλλά και τους περιορισμούς που ισχύουν για
τις περισσότερες επιχειρήσεις, διαπιστώνεται ότι έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό οι εισπράξεις της
επιχείρησης, ενώ αντιθέτως οι υποχρεώσεις, παραμένουν ως έχουν με αποτέλεσμα να υπάρχει
πλέον αδυναμία στην πλήρη και ομαλή λειτουργία της Επιχείρησης.
Προς  τον  σκοπό  αυτό  παραθέτουμε  αμέσως  παρακάτω  (Πίνακας  1),  λειτουργικά  έξοδα  της
Επιχείρησης του τελευταίου τριμήνου (Μάρτιος 2020 ως Μάιος 2020), όπου και αποτυπώνεται το
κόστος λειτουργίας της Επιχείρησης.

Πίνακας  1:  Παράθεση  λειτουργικών  δαπανών  ΔΕΥΑ  Ρόδου  τελευταίου  3μήνου
(03/2020 ως 05/2020)

  

Μάρτιος         
2020

Απρίλιος      
2020 Μάιος       2020 Γενικό Σύνολο

 ΕΞΟΔΑ     
1
2 Αγορές Παγίων 426.876,82 243.605,76 118.074,44 788.557,02
2
5 Αναλώσιμα 6.746,97 0,00 15.353,40 22.100,37
2
6

Ανταλλακτικά 
Παγίων 0,00 0,00 6.252,00 6.252,00

5 Απόδοση 67.089,76 96.157,88 119.288,77 282.536,41
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4 Εκκαθάριση ΦΠΑ
6
0

Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού 534.867,22 581.415,87 516.082,62 1.632.365,71

6
1

Αμοιβές και Έξοδα 
Τρίτων 11.098,50 6.604,49 21.539,80 39.242,79

6
2 Παροχές Τρίτων 12.853,81 204.842,47 349.164,14 566.860,42
6
3 Φόροι - Τέλη 2.500,00 37.393,54 5.312,49 45.206,03
6
4 Διάφορα 17.823,55 97.125,01 22.568,51 137.517,07
6
5

Τόκοι και Χρεολύσια
Δανείων 38.042,31 87.884,64 36.732,00 162.658,95

8
1

Έκτακτα και 
Ανόργανα Έξοδα -330,00 31.821,38 10.252,00 41.743,38

8
2

Έξοδα 
Παρελθόντων 
Οικονομικών Ετών 400.646,30 285.701,18 153.973,81 840.321,29

 Σύνολο Εξόδων 1.518.215,24 1.672.552,22 1.374.593,98 4.565.361,44

     

Όπως γίνεται κατανοητό από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, οι λειτουργικές δαπάνες
του τελευταίου 3μήνου ανέρχονται σε 4.565.361,44€, με τις μέσες μηνιαίες δαπάνες να
ανέρχονται σε1.521.787,15€.

Παράλληλα παραθέτουμε και την μέχρι τώρα πορεία εσόδων της Επιχείρησης (Πίνακας
2).

Όπως  παρατηρούμαι  τα  έσοδα  της  επιχείρησης  το  τρίμηνο  Μαρτίου  –  Μάιου  2019
ανέρχονται στο ποσό των 3.800.407,34 € ενώ τα έσοδα της επιχείρησης στο αντίστοιχο
τρίμηνο του 2020 ανέρχονται το ύψος των 2.164.631,49 € . Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν
την σημαντική μείωση των εσόδων  η οποία ποσοστιαία είναι της τάξης του 43,04% . Η
κατάσταση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί στο επόμενο διάστημα, στοιχείο που πρέπει
να ληφθεί υπόψη.

Πίνακας 2: Παράθεση εισπράξεων ΔΕΥΑ Ρόδου 01/2019-05/2019 και 01/2020-
05/2020

Κωδικός 
δευτεροβ
άθμιων 
λογ/σμω
ν 
Λογιστικ
ής που 
αφορούν
ταμείο

Αιτιολογία
Έτος 
Αναφορά
ς

Εισπράξεις
Ιανουαρίο
υ

Εισπράξεις 
Φεβρουαρίου

Εισπράξεις
Μαρτίου

Εισπράξεις
Απριλίου

Εισπράξεις 
Μαΐου

38.00 Χρηματικά
Διαθέσιμα 
ΔΕΥΑΡ

2019 1.684.923,
36

1.667.812,0
3

1.263.837
,06

1.033.200
,78

 

1.503.36
9,50
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2020
1.721.734,
34

1.475.017,3
7

693.008,9
7

662.553,0
2

809.069,
50

Λαμβάνοντας,  υπόψη  τα  στοιχεία  του  πίνακα  1  και  πίνακα  2,  διαπιστώνουμε  ότι  τα  μέσα
λειτουργικά έξοδα ανέρχονται σε 1.521.787,15 €, ενώ αντίστοιχα τα έσοδα έχουν περιορισθεί στο
ποσό των 693.008,97€  για μήνα Μάρτιο , 662.553,02 για μήνα Απρίλιο και 809.069,50 για μήνα
Μάϊο   αποτέλεσμα  των  ανωτέρω,  είναι  να  υπάρχει  χρηματοδοτικό  κενό  της  τάξης  των
2.400.729,95 €. Όλα τα ανωτέρω εμφανίζονται στο Πίνακα 3 που ακολουθεί αμέσως παρακάτω.

Πίνακας 3: Χρηματορροές σε βάθος 3μήνου
             Αιτιολογία                Μάρτιος                  Απρίλιος                      Μάιος                   Μέσος ορος      
             Έσοδα                     693.008,97               662.553,02                 809.069,50                 721.543,83
             Έξοδα                  1.518.215,24             1.672.552,22              1.374.593,98              1.521.787,15    
             Διαφορά               -825.206,27            -1.009.999,20               -565.524,48               - 800.243,32

Από τον ανώτέρω πίνακα αφού λάβουμε υπόψη 
1ον .Ότι η έλλειψη ρευστότητας θα συνεχιστεί και τον μήνα Ιούνιο  και 
2ον    Ότι  η μέση μηνιαία έλλειψη ρευστότητας της επιχείρησης είναι  της τάξεως των
800.243,32 €.
Διαπιστώνουμε  τη  σημαντική  έλλειψη  ρευστότητας  της  επιχείρησης  το  τετράμηνο
Μαρτίου  –  Ιουνίου   που ανέρχεται   σε  3.200.973,28   €.  Στοιχείο   που  ουσιαστικά
σηματοδοτεί το ποσόν που θα ζητήσει η ΔΕΥΑ Ρόδου ως οικονομική ενίσχυση.

Με δεδομένο ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 75/30.03.2020), αναφέρει
στο εδάφιο α της § 5 του άρθρου 43, ότι «…Σε περιπτώσεις  αποδεδειγμένης αδυναμίας
για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30
Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να
αιτούνται  οικονομική  ενίσχυση  από  τους  μετόχους  ΟΤΑ  α'  βαθμού,  με  ταυτόχρονη
εκχώρηση μέρους  των μελλοντικών τους εσόδων,  έως την πλήρωση του ποσού της
ενίσχυσης…», αιτούμεθα οικονομική ενίσχυση ποσού  3.200.973,28 € για το χρονικό
διάστημα από 01/03/2020 ως και  30/06/2020 (4  μήνες),  που καλύπτει  τις  ανάγκες
λειτουργίας της Επιχείρησης, ώστε η ΔΕΥΑΡ να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία
της.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.»

Ακολουθεί  διαλογική  συζήτηση  και  με  πλειοψηφία  (μειοψήφησαν  οι  κ.κ.  Δ.
Ζανεττούλλης  και  Ε,  Καρανικόλας)  των  παρόντων  μελών  λαμβάνεται  η  παρακάτω
απόφαση:

Απόφαση 347 / 2020

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, λαμβάνοντας υπόψη :
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1. το  υπ  αριθμ.  πρωτ.  5734/17-06-2020  έγγραφο  της  Προϊσταμένης  Υπηρεσίας
Οικονομικής Διαχείρισης, κας Στ. Χατζηαντώνη

2. Ότι η μέση μηνιαία έλλειψη ρευστότητας της επιχείρησης είναι της τάξεως των
800.243,32 € και ότι η έλλειψη ρευστότητας θα συνεχιστεί και τον μήνα Ιούνιο. 

3. τη  σημαντική  έλλειψη  ρευστότητας  της  επιχείρησης  το  τετράμηνο  Μαρτίου  –
Ιουνίου  που ανέρχεται  σε 3.200.973,28 €.

4. την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 75 (ΦΕΚ Α΄ 75/30.03.2020), περί μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων κατεπειγουσών
διατάξεων, άρθρο 43, § 5, εδάφιο (α) 

5. του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)  άρθρου 225 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Με δεδομένη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 75/30.03.2020), εδάφιο α
της § 5 του άρθρου 43, και την αποδεδειγμένη αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών
αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) από την
1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, 

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση της ΔΕΥΑΡ με το ποσό των 3.200.973,28 € για το
χρονικό  διάστημα  από  01/03/2020 ως  και  30/06/2020 (4  μήνες),  που καλύπτει  τις
ανάγκες  λειτουργίας  της  Επιχείρησης,  ώστε  η  ΔΕΥΑΡ  να  συνεχίσει  απρόσκοπτα  την
λειτουργία της, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω ΠΝΠ.

Ακολούθως  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  θέτει  υπόψιν  του
Σώματος εισήγηση της Νομικής Συμβούλου κας Μαριέττας Χατζηγιώργη για το
θέμα, η οποία έχει ως εξής:

Επί  του  υπ’  αριθ.  26ου θέματος   της  ημερήσιας  διάταξης  που  φέρεται  προς

συζήτηση  κατά τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Ρόδου που

θα λάβει  χώρα την 23-09-2020  με θέμα «Έγκριση   της με αριθ. 347/2020 απόφασης

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της   Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  –  Αποχέτευσης

Δήμου  Ρόδου  (ΔΕΥΑΡ)  που  αφορά   στο  αίτημα  οικονομικής  ενίσχυσης   κάλυψης

λειτουργικών αναγκών  ΔΕΥΑΡ»  η νομική υπηρεσία του Δήμου  εισηγείται τα κάτωθι:

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της  Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Δήμου  Ρόδου  (ΔΕΥΑΡ)  κατόπιν  του  αριθ.  πρωτ.   5734/17-06-2020   αιτήματος  της

κυρίας  Στ. Χατζηαντώνη,  προϊσταμένης  οικονομικής  διαχείρισης  της ΔΕΥΑΡ έλαβε την

αριθ.  347/23-06-2020 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΜ6ΛΟΛ3δ-ΣΑΛ ),  με δεδομένη την πράξη

νομοθετικού περιεχομένου  (ΦΕΚ Α’ 75/30-03-2020 εδάφιο α της παραγρ. 5 του άρθρου

43 και την αποδεδειγμένη αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών της αναγκών  από 01-

03-2020 ως και 30-06-2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνο ϊού covid

-19 ,  περί έγκρισης οικονομικής ενίσχυσης  της ΔΕΥΑΡ με το ποσό των 3.200.973,28 €

για το χρονικό διάστημα από 01-03-2020 ως και 30-06-2020 (4 μήνες) που καλύπτει τις
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ανάγκες  λειτουργία  της  επιχείρησης  ,  ώστε  η  ΔΕΥΑΡ  να  συνεχίσει  απρόσκοπτα  τη

λειτουργία της ,   την οποία και υποβάλει  προς  το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου.

«Η Οικονομική ενίσχυση της ΔΕΥΑΡ  προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, τις

από  30-03-2020  (ΦΕΚ  75/Α΄/30-03-2020)  &  13-04-2020  (ΦΕΚ  84/Α΄/13-04-2020)

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και το άρθ.30 και Ν.1069/1980 , 

Η από 30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α΄/30-03-2020)

στο  άρθρο  43,  παρ.5α  με  θέμα  «Κατεπείγουσες  ρυθμίσεις  για  τη  λειτουργία  των

Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης»,  αναφέρει  τα  εξής  «..5.  α)  Σε  περιπτώσεις

αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η

Μαρτίου  2020  έως  τις  30  Ιουνίου  2020,  οι  Δημοτικές  Επιχειρήσεις  Ύδρευσης  και

Αποχέτευσης  (ΔΕΥΑ)  δύνανται  να  αιτούνται  οικονομική ενίσχυση  από τους μετόχους

ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως

την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την

παρούσα,  δεν λογίζεται  ως επιχορήγηση. Οι  δήμοι  δύνανται,  κατόπιν αιτιολογημένου

αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

(ΚΑΠ)  έναντι  δικαιουμένων  επιχορηγήσεων,  κατά  το  μέρος  που  αδυνατούν  να

ανταποκριθούν  στο  αίτημα  ενίσχυσης.  Η  εν  λόγω  επιχορήγηση  παρακρατείται  σε

δεκαοκτώ  (18)  ισόποσες  δόσεις  από  τις  μελλοντικές  επιχορηγήσεις  των  ΚΑΠ.  Οι

αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων

του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225

του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).» 

Περαιτέρω,  στο  άρθρο  30  της  από  13-04-2020  Πράξης  Νομοθετικού

Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α΄/13-04- 2020), με θέμα «Παρακράτηση επιχορήγησης δήμων»

αναφέρονται  τα  εξής  :  «Στην  παρ.  5  του  τεσσαρακοστού  τρίτου  άρθρου  της  από

30.3.2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Α΄  75)  επέρχονται  οι  εξής

τροποποιήσεις: 1. Το τέταρτο εδάφιο της περ. α΄ αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια ως

εξής: «Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από

τις  μελλοντικές επιχορηγήσεις  των ΚΑΠ, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο

2020.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Εσωτερικών,  η  οποία

εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως

εβδομήντα δύο (72), για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.»…». 

Συνεπώς  δυνάμει  της  ανωτέρω  νομοθετικής  πρόβλεψης,   ο  Δήμος  Ρόδου
νομιμοποιείται  κατ’  αρχήν,  να  ενισχύσει   οικονομικά   την  ΔΕΥΑΡ   με  ταυτόχρονη
εκχώρηση από  τη ΔΕΥΑΡ  μέρους  των μελλοντικών της εσόδων   έως τη πλήρωση του
ποσού της  ενίσχυσης   εφόσον κρίνει    ότι  πράγματι   οι  λειτουργικές  δαπάνες   της
επιχείρησης  το επιβάλλουν, αποσαφηνισθεί  ο τρόπος αποπληρωμής  από τη ΔΕΥΑΡ
προς  το  Δήμο  της  οικονομικής  ενίσχυσης   (  μηνιαίες  δόσεις  ,τυχόν  τόκοι  και
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προσαυξήσεις,  προθεσμία  αποπληρωμής  κάθε μηνιαίας δόσης  και   εφόσον μπορεί  να
γίνει ασφαλής πρόβλεψη  ότι τα μελλοντικά έσοδα της επιχείρησης  μέρος των οποίων
θα εκχωρηθούν στο Δήμο   θα επαρκέσουν  για  την  τμηματική αποπληρωμή  της
ενίσχυσης).
 Τέλος,  κατόπιν  σχετικής εισήγησης του κ. Αντιδημάρχου Οικονομικών ότι  ο
Δήμος  αδυνατεί   να  προχωρήσει  στην  οικονομική  ενίσχυση  της  ΔΕΥΑΡ   από  ίδιους
πόρους,   το Δημοτικό Συμβούλιο  δύναται   να  εγκρίνει  αιτιολογημένο   αίτημά του
απευθυντέο στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου   να του επιχορηγηθεί από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους (ΚΑΠ),  ποσό 3.200.973,28 €    έναντι  δικαιουμένων
επιχορηγήσεων του Δήμου, το οποίο απαιτείται για τη κάλυψη των άμεσων λειτουργικών
αναγκαίων δαπανών της  ΔΕΥΑΡ ,  ποσό που θα παρακρατηθεί σε 18 ισόποσες δόσεις
από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ,  με ταυτόχρονη δέσμευση της ΔΕΥΑΡ  για
εκχώρηση μηνιαίων εσόδων  της ισόποσων  των ανωτέρω παρακρατήσεων.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Μιχαήλ
Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την υπ΄αριθ. 347/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ,
 Τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε από το

άρθρο  74  του  Ν.4555/19-7-2018  (ΦΕΚ  Α΄133/2018),  του  άρθρου  93  του
Ν.3463/2006   και  της  από30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
75/Α΄/30-03-2020) στο άρθρο 43, παρ.5α

 Την τοποθέτηση επί του θέματος του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη,
και  των  μελών  του  Σώματος  όπως  διατυπώνονται  στα  αναλυτικά
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος στο συγκεκριμένο
θέμα ήτοι:  επί τριάντα οκτώ (38) παρόντων μελών και δέκα  (10) απόντων των
Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ.  Κ.Τσουρούτη,  Π.Προυσάλογλου,  Α.Πάλλα
Δ.Καραντζιά, Σ. Καλαθενού , Ι.Γιαννά, Ι.Αφεντούλη , Μ.Καφετζή  και Γ.Πόκκια και
του  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.Κ.Πότσου, ψήφισαν:
«Υπέρ» (28) Δημοτικοί Σύμβουλοι 
«Κατά» (1) Δημοτικός Σύμβουλος ο κ.Δ.Ζανεττούλλης
«Παρών» (9) Δημοτικοί  Σύμβουλοι,  ήτοι  οι  κ.κ.Φ.Χατζηδιάκος-επικεφαλής
παράταξης  «ΡΟΔΟΣ  ΔΥΝΑΜΗ  ΠΟΛΙΤΏΝ»,  Δ.Κρητικός-Επικεφαλής  παράταξης
«ΡΟΔΟΣ  ΑΞΙΩΝ»  Εμ.Καζούλης,  Μ.Παλαιολόγου,  Μ.Σταυρής,  Ι.Κορωναίος,
Α.Μπιλιά  ,  ο  Αντιπρόεδρος  Δ.Σ  κ.Σ.Διακοσταματίου  και  ο  Γραμματέας  του  Δ.Σ
κ.Δ.Ιωσήφ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

1. Την αίτηση προς το ΥΠΕΣ για εφαρμογή της πρόβλεψης στην παρ.5α του άρθρου
43 της ΠΝΠ από 30-3-2020(ΦΕΚ Α΄75) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 της
ΠΝΠ από 14-4-2020 ( ΦΕΚ 84Α΄)  για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου, με
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το ποσό των 3.200.973,28 €, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
ΔΕΥΑΡ.

2. Την αίτηση προς Τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εσωτερικών,  για
αύξηση των δόσεων παρακράτησης της επιχορήγησης σε 50 μηνιαίες δόσεις, λόγω
σημαντικής υστέρησης εσόδων του Δήμου από την έναρξη της πανδημίας και της
επακόλουθης  πρωτοφανούς  μείωσης  της  τουριστικής  κίνησης.  Ως  κατ’  εξοχήν
τουριστικός  προορισμός,  η  Ρόδος  στηρίζει  το  90%  της  οικονομίας  της  στο
τουριστικό  εισόδημα.   Με την μείωση της τουριστικής  κίνησης   κατά  80% το
2020,  ο Δήμος  έχει  απωλέσει  σημαντικό  ύψος εσόδων από φόρους,  τέλη και
αντίτιμα  παραχωρήσεων  από  τις  επιχειρήσεις  του  τουριστικού  κλάδου.
Επιπρόσθετα  έχουν  μειωθεί  τα  έσοδα  μισθωμάτων  λόγω  των  νομοθετικών
ρυθμίσεων. Ωστόσο οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου όχι μόνον δεν μειώθηκαν
αλλά αυξήθηκαν λόγω covid.

3. Κατόπιν  της  έκδοσης  απόφασης  επιχορήγησης  του  ΥΠΕΣ  και  της  απόφασης
καθορισμού  δόσεων  παρακράτησης  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  ΥΠΕΣ,  ο
Δήμος  θα προσδιορίσει με τη ΔΕΥΑΡ,  το ύψος και τη διάρκεια της δέσμευσης των
εσόδων της για αποπληρωμή της χορηγηθείσας επιχορήγησης.

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ 
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